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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

            Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 
  

poszukuje kandydatów na stanowisko 
 
 

REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH w Biurze Badań Naukowych 
 
 

Miejsce pracy: Kraków 
Region: Małopolska 

(umowa na czas określony – 10 miesięcy) 
 
Obowiązki: Wprowadzanie danych do platformy zarządzania badaniami, wiedzą oraz własnością 

intelektualną wmSystemie Zarządzania Informacją Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 
w Krakowie: 
 o temacie projektu badawczego, 
 o zespole realizującym dany projekt badawczy,  
 o harmonogramie zadań badawczych w ramach projektu badawczego, 
 o kosztorysie projektu badawczego, 
 o efektach prowadzonego projektu badawczego (dane dotyczące publikacji, dotyczące 

organizacji konferencji naukowych, dane dotyczące innych działań upowszechniających wyniki 
prowadzonych projektów,  

 zawierających informacje dotyczące indeksu Hirscha i ich aktualizacja, 
 zawierających informacje wymagane w ramach prowadzonych projektów badawczych zgodne 

z wymogami i regulaminem danego konkursu,  
 dotyczące recenzji,  
 rejestracja zdarzeń w ramach projektu badawczego, 
 rejestracja zakupów w ramach projektu badawczego, 
 opisywanie osiągniętych wyników naukowych w ramach prowadzonego projektu badawczego. 
Prowadzenie korespondencji. 
 

Wymagania: 
 

 Wykształcenie: wyższe. 
 Wiedza specjalistyczna: znajomość zagadnień prawnych w zakresie szkolnictwa wyższego, 

znajomość zasad oceny bibliometrycznej.  
 Znajomość języków obcych: angielski, umiejętność bezbłędnego wprowadzania danych  

w innych językach obcych.  
 Znajomość obsługi komputera: biegła obsługa pakietu Microsoft Office (Word, Excel).  
 Doświadczenie zawodowe: praca administracyjna.  
 

Oferujemy:  Pracę w renomowanej uczelni. 
 Stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie. 
 
Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu pt. 
„Efektywność zarządzania i jakość kształcenia miarą sukcesu w UPJPII” 
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Zgłoszenia:  Na Państwa aplikacje oczekujemy do 26 lipca 2013 r. 

 Oferty powinny zawierać CV oraz list motywacyjny. 
 Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. 
 Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 
 Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych – Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.)”.  

 Prosimy aplikować na adres poczty elektronicznej: dso@upjp2.edu.pl 
 

 


